
 

REGULAMIN ZAJĘĆ - FERIE LETNIE 2019-2021 

1. Zajęcia feryjne w MDK Fabryczna nie są formą półkolonii – uczestnicy pozostają pod opieką 

nauczyciela-instruktora tylko w godzinach zajęd, na które zostali zapisani i dostarczyli wypełniony 

wniosek zgłoszenia. 

2. Plan zajęd ferie letnie 2019/2020 jest udostępniony na stronie www.mdk.wroc.pl. 

3. W szczególnych przypadkach (zdarzenia losowe, organizacyjne) harmonogram zajęd może ulec 

zmianie – w takich przypadkach informacje będą umieszczone na stronie ww.mdk.wroc.pl  

i w placówce. 

4. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

5. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. 

6. Warunkiem udziału jest wypełnienie wniosku zgłoszenia. Uczestnik pełnoletni może wypełnid  

i podpisad wniosek samodzielnie. Na każde zajęcia obowiązuje osobny wniosek – brak karty 

skutkuje brakiem możliwości udziału w zajęciach. 

7. Ilośd miejsc w grupie jest ograniczona, decyduje kolejnośd zgłoszeo. 

8. Na zajęcia specjalistyczne zapisy odbywają się u nauczyciela prowadzącego. 

9. Zapisy są prowadzone w cyklu tygodniowym – zapisu dokonujemy na cały tydzieo wybranych 

zajęd. 

10. Jeśli zajęcia odbywają się w dwóch grupach– zapisów można dokonad na wybraną jedną grupa  

na cały tydzieo (A lub B – nie ma możliwości mieszania grup w ciągu jednego tygodnia). 

11. Nie ma możliwości dopisywania się do zajęd w ciągu rozpoczętego już tygodnia zajęd. 

12. W związku z sytuacją epidemiczną, na teren placówki mogą wchodzid wyłącznie uczestnicy. 

13. W związku z sytuacją epidemiczną, wyłączony jest hol i szatnie w MDK-F.  

14. Na zajęcia sportowe dzieci powinny przyjśd już przebrane w strój sportowy. 

15. Ze względu na obowiązujące procedury i organizację zajęd, prosimy o punktualne 

przyprowadzanie i odbiór dzieci bezpośrednio po zakooczonych zajęciach – w związku z sytuacją 

epidemiczną i wyłączeniem holu, nie ma możliwości oczekiwania na kolejne zajęcia w placówce. 

16. Bezpośrednio po przyjściu uczestnikom jest mierzona temperatura ciała i obwiązuje dezynfekcja 

rąk. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany poczekad na wynik pomiaru. Osoby z temperaturą 

powyżej 37 °C nie będą wpuszczane na teren placówki.   

17. Uczestnicy biorący udział w zajęciach realizowanych w budynku szkoły,  

są zobowiązani stosowad się również do oznaczeo i procedur wejścia do szkoły – dzieci będą 

odbierane przez nauczyciela przy wejściu i odprowadzani do wyjścia ze szkoły po zakooczeniu 

zajęd. 

18. Rodzice /opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki  

i powrót z niej po zakooczeniu zajęd.  

19. Odbiór dziecka z zajęd przez inne dorosłe osoby, wymaga pisemnego upoważnienia  

(druki dostępne na stronie www.mdk.wroc.pl). 

20. Wcześniejsze wyjście z zajęd jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna 

prawnego. 

21. Wszyscy uczestnicy zajęd są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania procedur 

wprowadzonych w związku ze stanem epidemii (Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka, 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia dziecka, Procedura szybkiej ścieżki 

komunikacji z rodzicami, Procedury bezpieczeostwa w młodzieżowym domu kultury fabryczna). 

22. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna zastrzega sobie prawo do zmian  

w Regulaminie. 

http://www.mdk.wroc.pl/

